
 

 

 

Til stede: 
Dan Seiberg Søberg, formand 
Morten Bjelgart, næstformand 
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Jens Frostholm, skoleleder  
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Viby J., den 31. januar 2022 
Afbud: 
Bjarne Senchuk, forældrerepræsentant 
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Referat af skolebestyrelsesmøde mandag d. 24. januar 2022 

 
  
Godkendelse af referat og dagsorden  
Ulla fremkommer med et ønske om, at APV’en sættes på dagsordenen. Jens foreslår, at vi som vanligt 
venter, til vi er lidt længere i den proces, der planlægges af LMU og AMO, så vi har lidt mere konkret at 
præsentere. Der er opbakning til dette, så APV’en sættes på dagsordenen til det førstkommende fysiske 
møde. 
Økonomi og regnskab (se bilag) 
Bjørn præsenterer regnskab 2021. Vi har i 2021 haft et samlet budget på knap 96 millioner, hvoraf 93% 
går til lønninger.  
Budget 2022 
Vores budget ændrer sig løbende, vi ser allerede nu en stigning i budgettet grundet stigning i elevtal. 
Budgettet er på knap 108 millioner.  
Refusioner: Vi ved aldrig, hvor stort et beløb, vi får i refusion, vi har lavet et skøn, som er lidt mindre 
forsigtigt end skønnet sidste år. 
 
Ankestyrelsen har afgjort en klagesag om visitation til specialtilbud i Aarhus Kommune. Dette betyder, at 
der nu er løbende visitation til specialklasserne (der har altid været løbende visitation til 
specialskolerne). Der er dog noget, der tyder på, at vi får flere elever løbende nu end tidligere, og vi er 
usikre på, hvilken betydning det har for optaget til sommer. Vi er usikre på, om vi får det vanlige antal 
elever visiteret til sommer, eller om den nye visitationsmodel gør det anderledes, hvilket har stor 
betydning for vores planlægning af rekruttering 
 



 

 

Jens drøfter muligheden for en eventuel ansættelse af yderligere en pædagogisk leder med sin chef, idet 
stigningen i elevtallet og den ekstra matrikel gør, at de pædagogiske ledere får flere elever og 
medarbejdere i afdelingerne. 
 
Kørsel  
Kapacitetsudfordringer og økonomi gør, at der er begyndt at komme afslag på bevilling af solokørsler, 
hvilket betyder, at børn, der tidligere har haft bevilling af solokørsel, nu skal over i kørsel med andre. 
 
Generelt set bruger vi på skolen for megen tid på administrative opgaver vedr. kørsel. Ulla fortæller, at 
personalet oplever pressede chauffører, og Charlotte og Eva oplever ligeledes, at der er pres på kørslen, 
tider bliver ofte lavet om, og der sættes flere børn på ruten, så transporttiden bliver lang for de sidste 
børn på turen. De ændrede tider gør ofte, at barnet ikke kommer i skole. 
Det opleves fra medarbejderne, at elever har fravær pga urolige elever (i bussen), som kunne have gavn 
af solokørsel. 
Lige pt har busselskabet udfordringer med at få kørslen til at fungere, da de har en del chauffører med 
Corona.  
Covid-19  
Vi har ret mange medarbejdere med Corona i tiden, det rammer ofte teamvis, hvilket betyder, at vi kan 
have udfordring med at opretholde skemaet, som det skal se ud. Der er netop kommet nye retningslinjer 
for isolation, vi ser på dem i morgen og melder ud til forældre og medarbejdere. 
Eva efterlyser tydeligere info om, hvornår børnene testes. Vi strammer op på informationerne. 
Elevtilgang  
Vi har modtaget en del nye elever hen over skoleåret (pt er det 35 pr. 1.8. og 17 siden). Vi forsøger at få 
dem ind, så det mærkes mindst muligt for de øvrige elever, og så personalet kan følge med.  
Byggeri  
I onsdags var byggeri på Langagerskolen på Byrådsmødet. Drøftelsen udmundede i, at det blev sendt i 
Børn- og Ungeudvalget, som har møde onsdag d. 26.1. Jens skal sammen med bygningsafdelingen svare 
på et par spørgsmål fra udvalget. Det forventes ikke, at det har betydning for bevillingen. 
Fra Skov- og Naturstyrelsen har vi fået besked om, at træerne over mod CSB er fredskov. Der skal derfor 
søges om lov til at fælde de træer, vi har brug for at fælde i forbindelse med byggeriet og etablering af 
legeplads. Vi håber, det ikke skaber for stor forsinkelse i byggeriet.  
Forberedelsesvognene er under udfasning, idet vi har fået etableret forberedelsespladser i en af 
pavillonerne. Den ene bruges dog pt. Til Covid-19 testning. 
Ideen om at have flytbare lokale (vogne), som kan bruges til elever, der har behov for ekstra skærmning, 
er ikke glemt. 
Legepladsudvalget går i gang med at udarbejde udbudsmateriale, det forventes at blive sendt i udbud i 
første halvår af 2022. 
Eventuelt 
Skolebestyrelsesvalg: Der er ikke kommet information endnu.  

Der har været møde med IT-afdelingen vedr. Chromebooks, de er nu bestilt. Der er 

leveringsudfordringer, men de forventes at komme inden sommerferien. 

  


